
 
 

 
 

 

 

De Zomeracademie in Gouda zal 

plaatsvinden van maandag 7 

augustus t/m 17 augustus 2023. 

 

Leerlingen van de huidige 

groepen 5, 6 en 7 worden 

uitgenodigd zich aan te melden 

voor de Zomeracademie. Er 

kunnen vier groepen van elk 17 

leerlingen gevormd worden.  

  

In de ochtenduren krijgen zij les 

op maat in taal, begrijpend 

lezen, spelling en/of rekenen. In 

de middaguren gaan we er op uit 

en wordt een 

verrijkingsprogramma 

aangeboden dat aansluit bij het 

ochtendprogramma. 

 

Het doel van de Zomeracademie 

is het tegengaan van  een 

‘zomerdip’, het onderhouden van 

reken- en taalvaardigheden en 

het vergroten van het 

zelfvertrouwen.  

 

 
 

 

 

 

Voor de Brede School Zomeracademie 

zijn we op zoek naar enthousiaste 

Leerkrachten (fulltime) 

 

We zoeken leerkrachten 

- met een onderwijsbevoegdheid 

- met werkervaring in het onderwijs en affiniteit met de doelgroep 

- die goed kunnen omgaan met verschillen in de groep 

-   die beschikken over een grote flexibiliteit 

- met  humor, lef, betrokkenheid en enthousiasme 

- die, ook bij de voorbereidingen, mee willen denken en bouwen aan 

de Zomeracademie 

- die samenwerken belangrijk vinden 

- met sociale- en communicatieve vaardigheden 

- die op zoek zijn naar een zomerse uitdaging van twee weken 

- die geloven in het maatschappelijk belang van de Zomeracademie 

 

Wat bieden we jou? 

-  Een uitdagende functie in een nieuw team met veel ruimte voor 

eigen initiatief. 

- Een aanstelling op CAO Zorg. Voorbereidingsuren worden ook 

vergoed. 

 

Wanneer verwachten we je? 

Week 12 teamavond, kennismaking  

Week 24 intakegesprekken leerlingen + teamavond 

Week 26 teamavond, als nodig 

4 aug.  lokalen inrichten, laatste voorbereidingen 

7 t/m 17 aug. lesdagen 

In overleg teamavond, evaluatie 

 

Interesse? 

Informatie over deze functie is te verkrijgen bij de projectleiding van de 

Zomeracademie: Inez de Kreuk,  zomeracademie@bsgouda.nl Mail een 

brief met je CV naar:  zomeracademie@bsgouda.nl  

 

We zien je reactie graag uiterlijk maandag 20 februari 2023 tegemoet. 

De gesprekken zullen ‘s avonds plaats vinden in week 10. 
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